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https://vialiaestaciondevigo.com/


 NAVEGA POLA REVISTA INTERACTIVA 

 Ligazóns 
Para máis información, preme nas liga-

zóns dos termos subliñados en vermello.

 SUMARIO 
Cada elemento do sumario leva á súa páxi-

na correspondente.

 botóns 
Localizados nos bordos das páxinas, pre-

me os botóns para ampliar a información, 

comprar entradas, ver contido audiovi-

sual, volver ao sumario…

 barra superior 
Sempre vas poder volver ao inicio dun 

contido de varias páxinas premendo na 

barra superior.

 Zonas interactivas 
Navega polas páxinas na procura das zo-

nas interactivas (fotografías, biografías 

dos colaboradores, páxinas web, iconas de 

redes sociais, logotipos…).
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Nos últimos anos, o vexeta-
rianismo foi gañando mati-
ces e adeptos, e dando pé a un 
termo que hoxe en día xa non 
resulta estraño: o veganismo. 
Ao tempo, foron medrando as 
voces críticas. Tras as condenas 
abondan intereses económicos, 
pero tamén se dá unha actitude 
bastante común na sociedade 
actual: ver con malos ollos todo 
aquilo que cuestiona o modo de 
vida que temos. O certo é que 
levar unha vida 100 % vegana 
non é unha tarefa doada. Esixe 
exercer grandes cambios na ali-
mentación, pero tamén no fon-
do e na forma de consumir, de 
vestir ou mesmo de socializar.

Quizais non sexamos quen de 
sumarnos ao movemento con 
todos os seus matices ou quizais 
vaiamos adoptando cambios 
paseniñamente, pero o que é 
seguro é que debemos ir cam-
biando o xeito de ollar cara a 
esta filosofía, defender valores 
tan lexítimos coma o benestar 
animal ou o consumo racional 
de recursos, merece tanta aten-
ción como respecto.

iEmpecemos por fomentari 
ia autocrítica.i

 EDITORIAL 



6OUt 2021 i

 ollo ao dato 
iO 25i  cabodanoi do pintor vigués Xosé 

Lodeiro é o motivo para a homenaxe que lle 
renden a Fundación Laxeiro e mais a galería 
Apo'strophe.arte. Na primeira podemos vi-
sitar a mostra Lodeiro: a xeometría inexacta, 

namentres que na segunda veremos a expo-
sición Lodeiro: a figura transcendida.

iO Día das Bibliotecasi adiántase dúas 
xornadas por partida dobre: o venres 22, a 
Biblioteca Juan Compañel organiza visitas 
guiadas, ás 12:30 e ás 18:00 horas, e mais un 
obradoiro de elaboración de postais con dife-
rentes técnicas de estampación, dirixido á ra-
pazada de entre os 6 e os 10 anos; na mesma 
data, a Biblioteca Xosé Neira Vilas organiza 
un obradoiro de intervención asistida con 
cans pola mañá e unha actividade de fomen-
to da lectura recreativa pola tarde, enfocada a 
un público de entre 5 e 9 anos de idade.

iA Cunca da Marinai inaugúrase o luns 
11 na estrada da Coutada, 73, en Beade. 
Despois de anos traballando na zona, a coci-
ñeira de Teis dálle nome a un novo proxecto 
hostaleiro.

iAs miradas de Isaaci pousa na Sede 
Afundación, cunha exposición que recolle 
medio milleiro de pezas (carteis, cerámicas, 
murais…) coa pretensión de reflectir a impa-
rable creatividade do intelectual compostelán.

Fanse 40 anos do peche dun dos edificios 
máis emblemáticos da cidade: a Panificadora. 
Inaugurada o 26 de outubro de 1924, botou 
o peche en 1981. Desde aquel peche xa van 
catro décadas, pero o estado de abandono 
non promete máis que un futuro incerto.

 Efeméride 
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 viguesa do mes 

texto: tamara novoa fotos: PABLO VÁZQUEZ

iSilvia García Pintosi (Vigo, 1972) 

máis coñecida como Silvia Superstar, ten 

unha personalidade que arrasa. Cando 

quere algo non hai quen a pare e tanto 

é así que ademais de dedicarse á músi-

ca ten un restaurante en Madrid, unha 

marca de moda, unha canle de receitas 

en Instagram e un novo proxecto nun 

hotel de Eivisa. O ano pasado a pande-

mia interrompeu o lanzamento do novo 

traballo cos Killer Barbies, que presen-

tan o xoves 7 no centro comercial Vialia, 

acabado de inaugurar.

The Killer Barbies fixo as vodas de pra-

ta o ano pasado e decidistes volver xun-

tarvos. Como xurdiu a idea?

Acostumamos reunirnos para tocar no ani-
versario de La Iguana Club e houbo tan boa 
química que comentei con Billy King a idea 
de montar para os Killer Barbies algúns te-
mas que eu compuxera. Ao final, La Iguana 
é sempre o noso centro de operacións, o 

sitio onde empezamos, onde ensaiamos e o 
que ao final nos volveu reunir.

O disco que sacastes xusto antes do con-

finamento titúlase «Vive Le Punk!». 

Unha declaración de intencións, non?

A verdade é que estabamos todos moi ilusio-
nados porque levabamos 12 anos sen gravar 
xuntos, sen entrar no estudio, para nosoutros 
era un xute de enerxía, era ilusionante re-
memorar todo aquilo. Despois de gravar en 
Vigo, en Radar Estudios con Pablo Iglesias, 

de facer a promoción, de ter gravados dous 
videoclips... en marzo presentabamos o disco 
na sala Moby Dick Club, en Madrid. Cinco 
días antes da presentación declarouse o esta-
do de alarma e todo se paralizou.

Como viviu unha persoa tan activa 

coma ti o confinamento?

Ao principio, aínda que estaba un pouco des-
concertada, tomeino como un descanso para 
facer as cousas que non podo facer normal-
mente. Pero chegou un punto de tal descon-
certo que non era capaz de crear, estaba to-
talmente bloqueada. E deume pola cociña, foi 

Silvia Superstar
«AO SUBIR A UN ESCENARIO TIVEN 

TAL NIVEL DE ADRENALINA 
QUE XA NON QUIXEN BAIXAR»

Cantante, actriz e empresaria

https://music.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_lIRqoqUYrNfziTAiWb-WV-9m5U87r1j7k


«Musicalmente 
non hai 
nada que me 
sorprenda, vexo 
todo bastante 
mediocre»
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unha vía de escape, mesmo creei unha canle 
en Instagram (@ketolifesuperstar). Paseino 
bastante mal, tanto polo bloqueo creativo 
como porque todos os negocios que teño se 
viron paralizados: os meus bares pechados, as 
miñas sesións como disc jockey e os concertos 
cancelados… A sensación foi asfixiante.

Agora, por fin, o xoves 7 presentades o 

novo disco en Vigo.

Dáme a risa porque eu xa non creo nada, 
pero xogar na casa sempre nos gustou moi-
to, aínda que non sempre tivemos moitas 
oportunidades… tocamos máis fóra que 
aquí. Pero apetécenos moito, e espero que 
sexa o comezo dunha xira ou dunha serie de 
concertos, de algo.

De cativa xa apuntabas 

maneiras tocando a gui-

tarra na misa do colexio, 

ademais vés dunha fami-

lia moi musical…

Fun a clases de guitarra, 
tivéronme un mes e me-
dio na mesma nota, en mi 
maior, co mesmo ritmo, así que o deixei. 
Ao final fun autodidacta, as miñas amigas 
íanme ensinando e conseguín estar na misa 
da escola tocando a guitarra; eu non que-
ría rezar. E é certo, veño dunha familia de 
músicos:  miña nai, cantante lírica; meu pai, 
ademais de ser mestre de danza tradicional 
galega, tocaba en grupos de gaitas; sempre 
houbo instrumentos na casa.

Que pasou entre a Silvia que tocaba na 

misa e a que acabou estando á fronte dos 

Killer Barbies?

A miña primeira composición foi unha can-
ción para un festival de cancións misionei-
ras. A profesora creara un grupo no que non 
me incluíu porque eu era a ovella negra da 
clase, entón decidín montar un grupo para-
lelo e presentámonos. Fomos ao festival e 

quedamos terceiras, é verdade que o grupo 
da miña clase quedou primeiro, pero para 
min foi moi afagador pensar que algo que 
fixera eu chegara a ter ese éxito. Creo que aí 
me decatei de que podía compoñer as miñas 
propias cancións.

Antes de crear The Killer Barbies, for-

maches parte de Aerolíneas Federales, 

como foi esa etapa?

Lembro que fun a última cantante á que 
lle fixeron a proba para substituír a Coral 

Alonso cando marchou. Eu era amiga do 
grupo, en especial de Rosa Costas, e sabía 
todas as cancións. A miña voz era moi pop 
e próxima ao que a banda buscaba e  acabei 

gravando o último disco 
con eles e foi moi guai. Era 
tocar para miles de persoas, 
cando o pop e o rock español 
estaban en plena eferves-
cencia. Vivir todo iso aos 
18 anos foi flipante.

Como viviches ti os anos 

da movida dos 80?

Pilloume moi noviña, pero sempre fun moi 
rebelde e entraba en El Manco e La Zona, 
que eran os únicos sitios que abrían de tar-
de, mentindo sobre a miña idade. Aí co-
ñecín a Billy, que era DJ en La Zona e foi 
onde se iniciou a miña andadura musical. 
Con el descubrín un mundo novo, algo que 
non tiña nada que ver co que eu coñecía ata 
entón. Daquela Billy estaba con Los Cafres 
e nun concerto na discoteca Nova Olimpia 
preguntáronnos a Rosa e a min se queria-
mos facer os coros dunha das cancións. Era 
a primeira vez que subía a un escenario e 
tiven tal nivel de adrenalina que xa non 
quixen baixar. Nese momento descubrín a 
miña auténtica vocación.

Como creastes The Killer Barbies?

Despois de Aerolíneas eu quería compoñer 

«Espero que 
o concerto 
do xoves 7 sexa 
o comezo de algo»

 VIGUesa DO MES: silvia superstar 
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 VIGUesa DO MES: silvia superstar 

cancións propias, de feito xa escribira algun-
has. Con eses temas, Billy e mais eu decidimos 
montar o grupo e gravamos unha maqueta de 
catro cancións que enviamos a Radio 3; es-
coitouna Jesús Ordovás e flipou. A partir de 
aí empezaron a chamarnos as compañías de 
discos e asinamos con Subterfuge Records.

Despois estivestes circulando por dife-

rentes partes do mundo, como xurdiu?

Ao primeiro estivemos tocando moito por 
aquí. O de Nova York xurdiu porque Joey 

Ramone, o cantante de The Ramones, 

nos coñeceu a través da película de terror 
que fixemos con Jess Franco, Killer Barbys 

(1996). Joey era moi fan do director e convi-
dounos a tocar a Nova York; foi unha desas 
cousas que nunca pensas que che poidan 
pasar. Despois diso marchamos pola nosa 
conta por California e estivemos tocando 
por alí. No 2000 estabamos a piques de sepa-
rarnos cando nos chamou un selo alemán, e 
aí comezou un novo periplo. Xiras con Iggy 

Pop, con Die Toten Hosen…  concertos en 
Austria, en Suiza, a incursión no Xapón… e 
outra vez en Nova York. Foi a bomba!

Coidas moito a imaxe que proxectas, po-

demos dicir que forma parte da túa per-

sonaxe. Sempre fuches así?

Xa de pequena, aínda que vestise uniforme, 

facía algo co peiteado, cos calcetíns ou coa 
maneira de levar a chaqueta para distinguir-
me do resto. Estudei corte e confección e a 
partir de aí facía a miña propia roupa, coa 
lámpada de sal que tiña a miña nai na casa 
facía bixutería, con reixa de metal ou cris-
tais rotos facía uns pendentes, manchaba a 
roupa con pintura… Tanto é así, que creei 
a miña propia marca de roupa: Exotica by 

Silvia Superstar.

Que Vigo prefires, o dos 80 e os 90 ou o 

de agora?

Cando es tan nova estás espertando e es 
coma unha esponxa, absorbes todo. Ver 
a Teo Cardalda, Alberto Comesaña, 
Germán Coppini ou Los Cafres era descu-
brir un mundo e nesas idades todo te eclipsa; 
igual se o vivise agora non me chamaría tan-
to a atención… Pero o certo é que había un 
emerxer de bandas, de fanzines, de estilistas, 
de xente que se movía e facía cousas. Vigo 
era un referente e segue a ser tal porque de 
aquí saen moitos grupos, pero agora mes-
mo vexo isto moi morto. Tamén hai moita 
xente que marchou fóra, a situación social 
e musical cambiou moito en xeral, non só 
a nivel local, pero a nivel estatal non me 
gusta moito o que se está facendo agora. 
Musicalmente non hai nada que me sor-
prenda, vexo todo bastante mediocre.



 street photo 

Fotógrafo documental

 FELIPE CARNOTTO 

iAs cores do outonoi

Solpor en compañía canina.
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https://www.instagram.com/felipecarnottophoto/


Sección patrocinada pola Secretaría 

de Política Lingüística da Xunta de Galicia.

Marcos Calveiro está escribindo...

Capítulo 5

A alarma do móbil indicaba que pasaban tres minutos das sete da tarde. 60 segundos 
despois do que parecía un indicio no Hotel Moderno, 1902 xa só podía ser unha data que 
a miña ansiedade convertera na hora da revelación. Había de descifrar a mensaxe e repa-
sei o caderno. Pareceume relevante a descuberta do rostro de María no Edificio Simeón. 
Agora, esta segunda pista podía remitirme ao mandato de volver ao pasado que deixara a 
inesperada mensaxe do omnipresente Otto. Un calafrío conseguiu descentrarme. Tiven a 
mesma sensación cando a enigmática despedida da muller das bulsas co seu «boa sorte»: 
as mensaxes cruciais chegaban na lingua materna! E con ela, a magoante lembranza que 
me deixara Leonor da criatura que non puido nacer... 

De súpeto, sentín o contacto do chan frío co que topou a miña tempa dereita. Caera baixo 
a impoñente escultura do Sireno por unha laxe descolocada. Non perdín o coñecemento, 
mais tampouco era quen de moverme nin falar. Unha morea de rostros ao meu redor fíxome 
pechar os ollos para minguar o afogo. As bulsas quedáranme apreixadas entre as pernas 
e decidín aproveitar os minutos que tardaría en chegar unha ambulancia para aparentar un 
desmaio e deseñar unha saída. Precisaba salvar aquela situación embarazosa —e perigo-
sa— para os meus obxectivos. Nesas estaba cando sentín o frío dun líquido xeado sobre a 
fronte. O efecto foi inmediato e non puiden senón obedecer o mandato do mozo que conse-
guira facerme saír da parálise botándome enriba unha cervexa. Axiña conseguín desfacer-
me dos curiosos que teimaban en axudarme, puiden prestar atención ao meu espertador. 
Tiña o sorriso ladeado e a ollada marcaba unhas faccións asiáticas. Achegóuseme e musi-
tou a palabra que levaba na cabeza desde que asumira a misión: «Völkisch». O impacto que 
me produciu era o estímulo que precisaba. Recuperei o control das bulsas co seu contido 
bélico e comprendín que chegara ao punto de xiro dun guión extraordinario. Mentres tanto, 
o home desaparecera entre a xente que paseaba pola Porta do Sol na noite fría e neboenta. 
Nun aceno autómata, volvín consultar a hora. Eran as 19:25 dun 27 de febreiro, aniversario, 
en 1925, da chegada ao poder do supremo líder da xerarquía nazi. Comprendín que debía 
deseñar unha nova estratexia. Así mo indicara o mozo que me espertou da aparente síncope 
sufrida. Berrei: Völkisch! 

Non había tempo que perder.

María Xosé Porteiro

Relato compartido
Domingo, Francisco, Inma, Ledicia, Manuel, Marcos, María, María Xosé, Pedro, Rexina 

https://twitter.com/mxporteiro


O mural sitúase nas escaleiras entre rúa da Quintela e avenida de Castelao.

 GRAFFITI 
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https://goo.gl/maps/TmBEiJkbCwd5vmUZ7


Fotógrafo documental

e xestor cultural

 JUAN TEIXEira 

 GRAFFITI 

artístico é a miúdo automático, buscando 
que o que se expresa naza máis das entra-
ñas que das ideas». Parece unha definición 
bastante acertada tras observar a súa obra. 
Porén, e aínda que poida parecer doado tra-
ballar en modo automático na creación ar-
tística, o certo que é que son contados os ar-
tistas que poden obter un resultado positivo 
deste xeito. Estamos ante unha delas.

Grazas a Alejandra, agora subir a avenida de 
Castelao por aquí é coma un xute de crea-
tividade, un paréntese do gris, coma se as 
musas estivesen agardando arriba. E falando 
de xutes, outro artista que traballa do mes-
mo xeito é Robe Iniesta, que afirmou «Non 
controlo o que escribo. É coma se vomitase 
e logo mirara a ver o que hai aí». O mesmo 
parece que sucedeu nestas escaleiras, onde 
a artista trousase o que lle saíu. E o que lle 
saíu é algo moi bo. Non sabemos se arriba 
están as musas, pero cada vez que suba bo-
tarei unha ollada. Como di unha canción de 
Robe coa banda Extremoduro: «Y si fuera 
mi vida una escalera, me la he pasao entera 
buscando el siguiente escalón, convencido 
de que estás en el tejado esperando a ver si 
llego yo».

A obra que fotografei para este número é 
quizais a que máis próxima me toca, polo 
menos no relativo ao aspecto físico. O certo 
é que as veces que subín e baixei estas es-
caleiras que agora fan tamén de soporte ar-
tístico son case tantas coma os concertos de 
Xoel López no festival PortAmérica.

Buscando información sobre a culpable da 
nova versión destas escaleiras da avenida de 
Castelao, iAlejandra Tomé,i o primeiro 
que atopo é a seguinte frase: «O seu método 

VIGO, 
CIDADE DE COR: 
Alejandra Tomé

https://www.cctravesia.com/
https://www.instagram.com/juan_teixeira_/
https://ciudaddecolor.vigo.org/
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 GASTRO 

TEXTO: PAULA CERMEÑO

Lonxe do que moitos carnívoros acérrimos 
se emperran en pensar, existe un mundo de 
sabores vexetais alén das ensaladas simplonas 
ou das grelladas das tres verduras de sempre.

 Cúrcuma, coma na casa 
En 1996 pouca xente, alén de practicantes, 
oíran falar de vexetarianismo ou entendían 
de que se trataba. Aínda así, Mindo apostou 
canda dous socios por abrir un restaurante 
no que as carnes estivesen desterradas do 
menú; os vexetais serían os reis absolutos 
da mesa. Despois do restaurante Gálgala, 
que botou o peche recentemente, foron os 
segundos en atreverse a facelo, polo que 
estamos ante o decano dos vexetarianos vi-
gueses. O camiño non foi doado, pero un 
cuarto de século despois poden presumir 

COCIÑA VEXETAL 
PARA TODOS 
OS PADAIS

de ser unha opción de confianza para quen 
busque pratos vexetais ben cociñados e un 
trato familiar, con persoal sempre disposto a 
resolver dúbidas e ofrecer recomendacións. 

A carta é tan ampla como sinxela, sen ar-
tificios; demostrando que a cociña vexe-
tariana tamén pode ser cociña tradicional, 
afastada dos ultraprocesados, de modas ou 
de ingredientes raros, esforzándose en sacar 
o mellor do produto local. A oferta cambia 
segundo a estación, tornándose máis fresca 
no verán, con produtos de tempada que lles 
prové unha horta local ecolóxica. No outo-
no, volven os pratos de culler e ao forno e 
mais as comidas contundentes. «Hai xen-
te que aínda se sorprende de saír satisfeita 
dun restaurante vexetariano, pero para iso 
estamos», comenta Mindo, que explica que 
maioría da clientela que ten é omnívora.

 Non quedes sen probar 
Mindo conta que o entrante máis pedido son as 
croquetas de cogomelos: «Son moi socorridas e 
están boísimas». De segundo recomenda a mu-
saca, un prato grego parecido á lasaña, que se 
prepara con berenxenas, carne de soia e cebola 
caramelizada. Para beber, o hostaleiro suxire un 
Ribera del Duero ecolóxico ou un zume natural.

 Verde Mostaza,  
 coma no horto 
As hamburguesas de legumes e froitos se-
cos eran o prato estrela na casa familiar de 
Julio, que quixo facer pública esta deliciosa 
tradición doméstica dándolle forma a unha 
hamburguesería vexetal. Aquí o prato por 
excelencia da cociña rápida adquire outros 
matices con combinacións tan gorentosas 
como abelás e cenoria, algas e mazá ou aran-
dos e espinacas, entre pans artesáns e salsas 

Rúa do Brasil, 4  i  986 41 11 27 
curcumavigo.com  i   curcumavigo
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 COCIÑA VEXETAL PARA TODOS OS PADAIS 

Rúa do Paraguai, 6  i  986 19 94 44 
 verdemostazavigo

caseiras. Alimentos saudables, sen aditivos 
e poñendo atención en crear pratos equili-
brados, completos e nutritivos. Unha aposta 
pola saúde cun menú para quen coma fóra 
da casa a diario.

Unha parte importante da experiencia está 
na lousa do restaurante, no que os animais 
son benvidos. Cada día se descubre a gorni-
ción da que se debe esperar moito máis que 
ensalada ou patacas: boloñesa de chícharo 
texturizado, guiso de tofu con arepas, ou sei-
tán á laranxa con lombarda e arroz. Partindo 
dun prato sinxelo e versátil, este restaurante 
consegue crear unha experiencia diferente 
cada vez que se visita e ofrece alternativas 
tanto para comensais clásicos como para 
aqueles dispostos a experimentar con algas 
como a espirulina ou novos cereais, como o 
millo miúdo ou o trigo sarraceno.

 Non quedes sen probar 
A selección de patés vexetais para abrir boca. A 
gornición do día, dispoñible cada mediodía, é a 
hamburguesa de grelos con tetilla, unha das máis 
populares do local, especialmente nos meses 
fríos.
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 outras movidas 

O centro comercial acabado de inaugurar acolle pro-
gramación musical ao vivo coa actuación de diferen-
tes bandas locais cada xoves: The Killer Barbies (7), 
Zålomon Grass (14), Broken Peach (21) e You 

Can't Hide (28).

20:00 h // Gratis

A cuarta edición deste evento trae seis días de músi-
ca en directo a diferentes espazos da cidade. Artistas 
como Lina_Raül Refree (sábado 09), María Arnal i 

Marcel Bages (domingo 10), Mala Rodríguez (luns 
11) ou Toundra (martes 12), entre outros, forman 
parte do cartel máis urbano do momento.

horario e prezo Variables

O cineasta ourensán Xavier Bermúdez é home-
naxeado na sexta edición deste festival, que vai acoller 
a proxección do díptico que conforman os seus filmes 
León e Olvido (2004) e Olvido e León (2020). O evento 
mantén o dobre obxectivo con que naceu: sensibilizar 
sobre estes temas e facer a sétima arte accesible para 
todos os públicos.

horario variable // Gratis

 Do martes 12 ao sábado 16  
 Festival de Cine Inclusivo  
 Varios lugares 

 Do xoves 7 ao martes 12  
 Festival UnderFest  
 SON Estrella Galicia  
 Varios lugares 

 Todos os xoves  
 Música en Vialia  
 Estación de Vigo-urzáiz 
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https://amovida.gal/killer-barbies-actuara-en-vialia/
https://festivalcinevigo.es/
https://festivalunderfest.es/


Ás 22:00 h // Desde 15,00 € Ás 20:00 h // Desde 10,00 €

O dúo formado pola voz cantante do es-
tadounidense Luke Winslow e as cor-
das da guitarra do italiano Roberto Luti 
ofrece unha música que combina blues, 
folk, e jazz, moi ao xeito do programa que 
abrangue este concerto, «Máis que blues».

Yael Karavan e Rita Vilhena veñen 
de Portugal para estrear en España un 
proxecto de danza que busca reflexio-
nar sobre o lugar en que vivimos e facer 
lembrar que somos natureza.

 Venres 22  
 Luke Winslow King  
     Roberto Luti  
 Sala Rebullón 

 Do venres 29  
 ao domingo 31  
 Pella nossa pele  
 Teatro Ensalle 

iNA AXENDA DE amovida.gal podes consultar estes e outros moitos eventos de OUTUBRO EN VIGOi

Ás 20:00 h // Desde 10,00 €

O pop refrescante de Sidonie (venres 15) e os sons 
tropicais de La La Love You e mais o estilo urbano de 
Veintiuno (sábado 16) veñen dispostos a facer vibrar 
o hall do pazo de congresos da avenida da Beiramar.

 Venres 15 e sábado 16  
 Directos Vibra Mahou  
 Auditorio Mar de Vigo 
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https://teatroensalle.com/espectaculos/pela-nossa-pele/?event_date=2021-10-29&reg=1
https://entradas.ataquilla.com/ventaentradas/es/otras-musicas/sala-rebullon/12528--mais-que-blues-cervezas-alhambra-luke-winslow-roberto-luti.html
https://www.wegow.com/es-es/paginas/galicia-directos-vibra-mahou
https://www.salarebullon.com/
https://amovida.gal/axenda/
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ESPECTÁCULOS

formación

COPAS

CONCERTOS GASTRO

comercio

 986 47 00 00 
 647 47 00 47 

Cafés

 Para máis info sobre os locais visita  
 amovida.gal/locais-recomendados 

Pechado temporalmente

 Albatros Peirao de Transatlánticos, s/n3

 Arepas da ría Martín Echegaray, 225

 baruta García Barbón, 377

 Alta Fidelidad Praza da Constitución, 124

 A tapa do barril López Mora, 63 e Porta do Sol, 41

 ÁRTIKA Beiramar, 1136

 Actuarte Joaquín Loriga, 242

 Teatro Ensalle Chile, 1532

 Vitruvia Praza de Compostela, 533

 Woodtown Camelias, 2035

 Vitter, bar de cocktails Afonso XIII, 3234

 Sr. Nilsson Triunfo, 231

 El Mono Vintage Bar Velázquez Moreno, 3711

 El Trigal, PANADERÍA
Alexandre Bóveda, 1 e A Sede do Celta: Príncipe, 44

12

 Doppler, sala Martín Códax, 2110

 Cibus NaVia Teixugueiras, 11 e Teixugueiras, 299

Carral, 198  BRUTAL BAZAR

 La Tienda de Paz Canceleiro, 1115

 Ícaro, PUB Pintor Colmeiro, 314

Doutor Cadaval, 2113  Flamingos Vintage Kilo

 Primavera, BAR Ronda de Don Bosco, 1726

 LA TITA RIVERA Praza de Compostela, 17

 Rataloka Tattoo Camelias, 2227

 Rouge Pontevedra, 428

 Sara García PELUQart Couto Piñeiro, 229

 Savia Yoga Bolivia, 2030

 Mr. Moch Beer Irmandiños, 1522

Marqués de Valadares, 2217  Le Marché de Rachel

 lIBROURO Eduardo Iglesias, 1218

 Máis Palá Manuel Núñez, 1819

 Mercado de Teis Toural de Abaixo, s/n20

 Mimosa café teatro Travesía de Vigo, 7221

 Nikis Galicia Style
Praza da Pedra, 5 e Porta do Sol, 8

24

 Nós - cervexería Palma, 3 e Fisterra, 125

 NaÏr Natural Girona 8, Jenaro de la Fuente 29,23
Martín Echegaray 28, e Sanjurjo Badía, 121

https://amovida.gal/locais-recomendados/
https://radiotaxi470000.com/w/


 Somos ciencia 

cinbio.es

A natureza leva millóns de anos traballan-
do para xerar compostos químicos que son 
bioloxicamente activos. Falamos de molécu-
las producidas por plantas, fungos ou orga-
nismos mariños que teñen propiedades que 
poden ser beneficiosas para o ser humano. 
Algúns destes compostos acaban tendo apli-
cacións en medicina, porque teñen virtudes 
antifúxicas, antiinflamatorias, antitumorais 
etc. O mellor de todo é que a ciencia apren-
deu a replicar a arquitectura destas moléculas 
para crear compostos químicos artificiais, 
con aplicacións terapéuticas, que imitan esas 
substancias tan útiles xeradas pola natureza.

Un exemplo son os alcaloides, compostos 
químicos que conteñen nitróxeno nun siste-
ma cíclico e que posúen grandes propiedades 

ARQUITECTURA 
CON MÓLECULAS

terapéuticas. «Temos, por exemplo, a morfi-
na, un compoñente do opio utilizado como 
analxésico; ou a codeína, un antitusivo de 
amplo uso que tamén ten un efecto analxé-
sico», explica a doutora Patricia García, 
que investiga no CINBIO, o Centro de 
Investigación da Universidade de Vigo co-
financiado polos fondos FEDER. As ferra-
mentas da química orgánica permiten facer 
arquitectura con estas moléculas e preparar 
no laboratorio novos compostos medicinais. 
«A síntese total de produtos naturais compá-
rase decote coa arquitectura, xa que a partir 
de compostos sinxelos, tamén obtidos a par-
tir de recursos naturais, pódense construír 
grandes infraestruturas moleculares median-
te o emprego de diferentes tipos de reaccións 
químicas», explica a amentada científica, que 
traballa na síntese total de diferentes alcaloi-
des con potenciais actividades biolóxicas. «A 
miña actividade principal consiste no deseño, 
sobre o papel, de rutas sintéticas para chegar 
a eles e na posterior posta a punto no labora-
torio», resume. «Outro grupo de moléculas 
interesantes son aquelas que posúen un ou 
varios átomos de flúor na estrutura», explica 
a investigadora do CINBIO. «Estes compos-
tos fluorados teñen aplicación en moitas dis-
ciplinas: descubrimento de novos fármacos, 
agroquímica (con novos funxicidas ou her-
bicidas) ou, a través de polímeros, na ciencia 
dos materiais», asegura.

E así, cando a química se encontra coa bio-
loxía, científicos como Patricia García fan 
arquitectura coas moléculas, enganchando 
os átomos en estruturas que rematan sendo 
fármacos e fan a nosa vida mellor.

Exemplo dun alcaloide.

Texto: Vitoria Castro21OUt 2021 i

https://cinbio.es/
https://www.facebook.com/cinbio.uvigo/
https://twitter.com/cinbio_uvigo
https://es.linkedin.com/company/cinbio
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Amor 
animal
TEXTO: Pablo VÁZQUEZ

iAs dietas veganasi non proporcionan 
a suficiente enerxía», «o veganismo é unha 
moda» ou «os veganos só comen comida de 
coellos». Seguro que algunha vez escoitaches 
frases similares, ou mesmo fuches ti quen 
as soltou nalgunha sobremesa rodeado de 
amizades. O certo é que existen numerosos 
prexuízos e mitos ao redor do veganismo, a 
maioría deles infundados. Esta actitude vi-
tal vai máis aló da alimentación, pois busca 
evitar causar danos a animais na medida do 
posible: non só suprimindo o consumo ali-
menticio directo e indirecto (ovos, lácteos, 
mel etc.), senón cancelando todo proceso 
que dalgunha maneira poida mancar un 
animal. Isto inclúe o téxtil, a cosmética, os 
medicamentos ou calquera evento no que 
se exerza un abuso sobre os animais, como 
zoolóxicos, circos ou acuarios.

Os vindeiros sábado 23 e domingo 24 celé-
brase no Instituto Feiral de Vigo (IFEVI) 
iVegana.gal,i a primeira feira vegana e 
sobre sostibilidade que pretende reunir e 
dar visibilidade a un centenar de marcas ex-
positoras, e inclúe unha programación con-
tinua consistente en charlas, showcookings, 
puntos de información nutricional, obra-
doiros de educación ambiental, represen-
tantes de santuarios e asociacións, e 
persoal experto en educación am-
biental para promover un esti-
lo de vida máis respectuoso 
cos animais e co medio 

ambiente. En definitiva, busca romper mol-
des e eliminar certos tabús instaurados en 
torno ao veganismo dun xeito amable, aser-
tivo e, abofé, tamén divertido.

Non magoar animais non é a única forma 
de axudalos. Moitas agrupacións e particu-
lares dedican a vida, o traballo e o tempo 
libre a facer a existencia destes seres vivos 
algo máis agradable. «Temos que compa-
xinar traballo, vida social e familia coa ac-
tividade no refuxio e os eventos que face-
mos para conseguir financiamento», explica 
Elena Merelles, unha das responsables de  
iRescue Galicia.i Xa leva un lustro cola-
borando nesta asociación sen ánimo de lucro 
que con traballo voluntario e 
doazóns busca rescatar, 
recuperar e coidar ani-
mais domésticos co 
obxectivo de pro-
porcionarlles unha 
vida digna e ato-
parlles unha familia 
definitiva. Unha das 
principais caracterís-
ticas deste refuxio é o 
labor de acollida a cans 
potencialmente perigo-
sos, algo do que esta res-
ponsable sabe dabondo, pois 
é compañeira dun bull terrier. 
O espazo co que conta a aso-
ciación para acoller animais é 
ben pequeno,

23OUt 2021 i

http://vegana.gal/
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ao contrario que o esforzo á hora de buscar 
fogares que reúnan as condicións adecua-
das. «Vivimos cousas moi duras con cans 
que dalgunha forma deixan pegada, pero 
a satisfacción que dá dalos en adopción é 
impagable», engade Elena, que porfía na 
importancia que ten o feito de compartir 
as publicacións en redes sociais: «Dándolle 
a un botón podes chegar a xente que pode 
axudar tanto nas doazóns como nas adop-
cións», conclúe.

Os animais, polo carácter e polo que trans-
miten, tamén poden ser excelentes educado-
res. Iso demostra iADA,i unha iniciativa vi-
guesa de educación natural onde se traballa 
para mellorar a vida das persoas a través da 
natureza, os animais e os intereses propios. 
Olalla Vergara leva 15 anos traballando en 
terapia con animais, cando en España estas 

intervencións eran case des-
coñecidas. A paixón polos 

animais e a formación 
como profesora con-

fluíron neste ambi-
cioso proxecto cola-
borativo que viu a 
luz hai unha década: 
«Cando empezamos 

ninguén sabía do 
que estabamos a falar. 

Tiñamos que explicar 
que non tiña nada que ver 

coa maxia, senón que se tra-
taba dunha actividade similar 

á que se 

realiza nos gabinetes, pero cun animal como 
motivador», explica. As catro patas de ADA 
son a educación natural, a hipoterapia, a 
formación e mais os proxectos en colabo-
ración con outras asociacións e empresas. 
Comezaron traballando principalmente con 
rapaces con trastornos do espectro autista 
(TEA), mais na actualidade o abano abriuse 
a outro tipo de enfermidades: alzhéimer, de-
mencia, lesións cerebrais… Paralelamente a 
este proxecto, Olalla está a iniciar outra aso-
ciación baixo o nome de iVilla Caótica.i 
«Ademais dos cans, outros animais poden 
ser de moita axuda a nivel ocupacional para 
persoas con discapacidade intelectual, espe-
cialmente en adolescentes con dificultades 
a nivel académico», expón. A este labor 
súmaselle o traballo de rescate que xa viña 
facendo de antes, non só de cans senón de 
animais de granxa con menos posibilida-
des, como cabras ou galiñas. Alí poden re-
cuperarse e agardar por un novo fogar, ou 
directamente quedar a vivir nesta vila preto 
de Peinador: «Axudan ás persoas que veñen 
traballar con eles e viceversa, polo que tra-
tamos que sexa un proxecto circular que se 
integre coa veciñanza na zona en que vivi-
mos», conta Olalla.

Na liña de ver os animais como algo 
máis que mascotas está o iSantuarioi 
iAnimal Vacaloura,i sito en Santiago de 
Compostela. Alí defenden un lugar libre de 
maltrato e de explotación, onde as necesi-
dades son cubertas e as diferentes especies 
poden levar a vida que lles corresponda. 
Tamén teñen como obxectivo difundir o 

veganismo e o antiespecismo, isto é, 
considerar que todos os seres vi-

vos, e non só os humanos, 
son suxeitos de dereito 

cuxa vida ten un mes-
mo valor.

24OUt 2021 i

https://adaintervenciones.weebly.com/
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Principios presentes para o futuro
TEXTO: Guada GUERRA

iO veganismoi é un estilo de vida que 
abrangue todo. O compromiso con erradicar 
a explotación e a crueldade cara aos animais 
pasa polo que comemos, si, pero tamén polo 
que vestimos, o que calzamos, os cosméticos 
que usamos… Cada xesto ten un impacto. 
Apostar pola sostibilidade e o consumo res-
ponsable, en presente, permitirá un futuro. 
Por sorte, hai persoas que destinan o talento 
que teñen a proxectos que fan do noso pla-
neta un lugar mellor. Cunha filosofía e uns 
valores innegociables, poñendo ganas, enxe-
ño e capacidade ao servizo duns principios.

iBeflamboyanti
Tatiana González e Jorge López decidiron 
actuar tras unha viaxe polo Caribe en que 
caeron na conta do impacto do mundo da 
moda nos países con menos recursos. Baixo 
o lema #doingchange, decidiron actuar desde 
agora para mellorar o mañá. Non tiñan ex-
periencia neste mundo, pero si eran amantes 
das sneakers. Así naceu Beflamboyant, como 
resultado daquel soño: un proxecto de calza-
do sostible e responsable co medio ambien-
te, coas persoas e cos animais, e que ademais 
ten un impacto positivo en Galicia. «Non 
compres Beflamboyant se non necesitas un 
par de zapatillas. En serio, non o fagas», así 
reciben na web á comunidade que se achega, 
concienciando. Para eles a sostibilidade non 
é unha aposta nin unha moda; é o presente e 
o futuro. Beflamboyant é unha marca sosti-
ble porque reúne condicións laborais xustas, 
non utilizan produtos de orixe animal, pro-
texen os bosques plantando árbores e miden 
o impacto sometendo a auditoría todos os 
produtos que ofrecen e actividade que des-
envolven; todo con total transparencia. 

Ademais, esta marca é orgullosamente local. 
Galicia é unha enorme fonte de inspiración 
e motivación, e estes dous emprendedores 
exportan o orgullo galego. Acaban de lan-
zar a primeira colección de zapatos, Black 
Coco, feitos de materiais sostibles como mi-
llo, bambú e fibras téxtiles que proceden de 
desfeitos extraídos do mar.

iGreenGraneli
Hai sete anos, volvendo de facer a compra, 
Sandra Vázquez foi consciente da cantida-
de de residuos que xerara desempaquetando 
os produtos que acababa de adquirir. Quixo 
cambiar as cousas, e cambiounas. En 2017 
abriu unha tenda e converteuse ao veganis-
mo. En Greengranel ofrece os produtos que 
atopamos en calquera supermercado, pero de 
maneira sostible e 100 % veganos. En enva-
ses de vidro, respectando o planeta e todos os 
seres vivos que o habitamos. Para iso Sandra 
ten en conta a procedencia de cada produto: 
favorecendo a proximidade, reparando no 
empaquetado, priorizando a venda a granel 

beflamboyant.com 
info@beflamboyant.com  |   beflamboyant.brand
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https://www.beflamboyant.com/collections/all?gclid=CjwKCAjwzOqKBhAWEiwArQGwaJoCisYd6iToiIbSovuzqkk-AP09sgE67Qii6iL_ppkFXzf_Z8tEdxoC7kUQAvD_BwE
mailto:info%40beflamboyant.com?subject=
https://www.instagram.com/beflamboyant.brand/
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e, por suposto, a calidade. Nesta tenda tamén 
se defende a idea do movemento slow, é dicir, 
gozar da compra, dos produtos naturais, das 
comidas tradicionais, dos alimentos de tem-
porada en compañía doutras persoas, da ela-
boración dos pratos e das materias primas en 
estado natural. Moita xente descubriu a tenda 
en redes sociais, e achégase a ela xa concien-
ciada coa filosofía sostible, pero tamén hai 
quen se aproxima pola calidade dos produtos, 
descubrindo que é posible consumir dunha 
maneira máis consciente. O mesmo aconte-
ceu nos últimos anos cos provedores. Cando 
abriu a tenda, Sandra decatouse de que as 
opcións eran reducidas, pero recoñece que 
aumentan cada día, que a sociedade avanza.

iLibre de sufrimientoi
Esta marca solidaria, sostible e vegana ten 
como protagonista a cadela Lola. O proxec-
to empeza na educación e a concienciación 
dos máis pequenos cun cómic de seu, no 
que explica como pasou de ser pordioserita a 
deseñadora de moda. Movida polo amor aos 
animais e as ganas de concienciar á socieda-
de, Lola puxo en marcha a marca de roupa e 
outros produtos cando descubriu a realidade 

iNaïr Naturali
A filosofía vegana vai moito máis aló do que 
comemos. Naïr Rodríguez abriu en 2016 
o primeiro centro bautizado co seu nome, 
convencida de que a estética natural, así 
como a cosmética bio e vegana, podían es-
tar ao alcance de calquera. Formouse como 

dos cans de caza. O nome da marca, Libre de 
sufrimiento, é a definición da filosofía que 
mantén: o respecto por todos os seres vivos. 
É por iso que todos os produtos que ofrece 
son orgánicos e con tinguiduras á auga. O 
proxecto nace principalmente pola necesi-
dade de dar calidade de vida aos que non o 
tiveron fácil, dar visibilidade e concienciar 
ás persoas sobre o abandono e a responsabi-
lidade que se adquire ao aumentar a familia 
cun animal. De feito, unha porcentaxe dos 
beneficios destínase a apoiar o labor que le-
van a cabo diversas protectoras. Unha mar-
ca solidaria, sostible e vegana que traslada 
ademais mensaxes positivas en cada produ-
to con conciencia e corazón para todos os 
públicos. Embarcarse neste proxecto deulle 
a Lola a oportunidade de coñecer unha co-
munidade que comparte valores e concien-
cia sobre un futuro que xa é unha realidade.

671 69 42 02  |  libredesufrimiento.com 
libredesufrimiento@gmail.com
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Rúa de Aragón, 13  |  986 09 18 00  |  664 67 90 10 
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esteticista profesional, pero unha alerxia cu-
tánea impediulle exercer esta paixón. Con 
persistencia, seguiu adiante co proxecto, 
centrándose na investigación de novos pro-
dutos e tratamentos, así como na supervi-
sión dos centros, que a día de hoxe, xa son 
catro. Todos comparten a filosofía sostible 
e o respecto polo medio ambiente, o que se 
traduce en calidade no servizo aos clientes. 
Porque son moitos os factores que afectan a 
diario a pel, desde os cosméticos habituais, 
ata o estrés ou a contaminación ambiental. 
Naïr Natural sitúase á vangarda do sector 
da estética e achega todo tipo de tratamen-
tos personalizados: aparatoloxía avanzada 
Indiba, BB Glow, manicura semipermanen-
te bio, microblading de cellas,  presoterapia,  
tratamento de rexuvenecemento facial, 
tratamentos Futura Prol… É ademais o pri-
meiro centro de estética en Vigo especiali-
zado en peles sensibles, pel atópica e acne. 

A cosmética natural e bio, así como os tra-
tamentos faciais, corporais e capilares que 
aquí se ofrecen, adáptanse ás necesidades de 
cada persoa que aposte por coidar o corpo 
de xeito responsable.

Girona, 8; Jenaro de la Fuente, 29; Martín Echegaray, 28 
e Sanjurjo Badía, 121  |  986 91 84 23 
nairnatural.com  |   nairnatural
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Este gato ten uns sete mesiños. Cando o 
atopamos pola avenida do Alcalde Gregorio 
Espino, no medio dun charco de sangue, pen-
samos que caera dunha ventá, pero puxemos 
carteis pola zona e ninguén o reclamou. Este 
miquiño tiña rota a cabeza do fémur e a ca-
deira  luxada, pero xa está operado e en pro-
ceso de recuperación. Ao primeiro era moi 
medorento, pero agora xa levanta o lombo 
ao aloumiñalo e refrégase en busca de mecos.

Experta en redes sociais

 Irene GARRIDO PATÓN 

Proyecto Gato 
670 59 46 58  |  apaproyectogato@gmail.com 

 proyectogatovigo1  |   proyectogatovigo

HOUSE

 DESDE O REFUXIO 

Socios e sabuxos
TEXTO: Pablo VÁZQUEZ

Nun local moi acolledor no inicio da rúa de 
Sanjurjo Badía damos coa iclínica veteri-i 
inaria Sabuesos,i encabezada por Jessica 

García e Marcos Lema. O primeiro que sa-
lientan os dous socios é a dureza psicolóxica 
do traballo que levan a cabo neste centro.

O problema principal radica, segundo a pro-
pia experiencia, na tenza irresponsable. Hai 
quen ve ao animal como un obxecto ou un 
complemento, sen ter consciencia da res-
ponsabilidade que supón facerse cargo dun-
ha vida: «É un membro máis da familia; para 
ter una mascota fan falta dúas cousas funda-
mentais: tempo de calidade para dedicarlle e 
tamén cartos», indica Jessica.

Xa que logo, a educación é unha ferramen-
ta básica para tratar con respecto os nosos 
compañeiros animais. Isto implica que as 
visitas ás clínicas deben ter certa periodici-
dade. «Os gatos, por exemplo, non adoitan 
mostrar síntomas de enfermidade ata que 
xa está moi avanzada… pero á xente cústa-
lle aceptar isto, e só nolos traen cando están 
para morrer», sinala Marcos.

Para premiar dalgún modo a todas aquelas 
persoas que decidiran adoptar un can ou un 
gato o último ano nunha protectora oficial, 
a mediados deste mes ofrecen unha serie 
de descontos en diferentes servizos, como 
consultas, ecografías ou radiografías. Unha 
oferta que busca fomentar a adopción.

Rúa de Sanjurjo Badía, 71  |  986 27 18 06 
info@sabuesoscv.com  |   sabuesos_cv

mailto:apaproyectogato%40gmail.com%20?subject=
https://www.clinicasabuesos.com/
https://www.clinicasabuesos.com/
mailto:info%40sabuesoscv.com?subject=
https://www.instagram.com/sabuesos_cv/
https://www.facebook.com/proyectogatovigo1
https://www.instagram.com/proyectogatovigo/
https://www.instagram.com/garridopaton/


 HISTORIA DUNHA CIDADE 

Antonio, residente no Paseo de Afonso XII.

Precisamente o poeta dos mares carnais pu-
blicou un manifesto canda Xavier Soto de-
nunciando a negativa do Concello de Vigo 
a ondear a bandeira galega no edificio con-
sistorial (a actual Casa Galega da Cultura). 
Por dúas veces os munícipes votaron contra 
esta moción. Á calor da asemblea irmandiña 
distribuíuse este manifesto rebelde que trae 
consigo un aroma ao «Máis alá!».

Os soñadores da patria futura debateron du-
rante tres días do abril do 21 sobre cales eran 
os vieiros propicios polos que debía transitar 
o nacionalismo. Houbo verbas intensas por-
que intenso foi o debate arredor da cuestión 
electoral: participar ou absterse como respos-
ta ao enguedello caciquil? O pacto de armisti-
cio que asinaron as dúas partes, fráxil coma o 
vidro, durou o voo dun pardal. Meses despois 
estouraban as Irmandades na cuarta asem-
blea, celebrada en Monforte de Lemos. Un 

chisco máis tarde, Primo 

de Rivera puxo fin defi-
nitivo a tanta leria.

As alpargatas dos mozos 
de corda, os pantalóns 
esfarrapados dos obrei-
ros manuais ou as blusas 
molladas das pescantinas 

do Berbés contrastaban cos traxes á medida 
dos irmandiños. Mais estes sabían que neles 
residía o verdadeiro ser do pobo galego e 
cando eles tomasen conciencia de ser quen 
son, Galiza sería fiel a si mesma.

Hoxe o busto de Peinador saúda os estu-
dantes de Empresariais na zona de Peritos. 
Imaxino a cara de moitos deles ao descu-
brir quen era e que lingua falaba: o mesmo 
abraio ca os labregos de Elviña. 

A REUNIÓN 
IRMANDIÑA
O primeiro acto público das Irmandades da 
Fala fíxose en Elviña (A Coruña). A crónica, 
recollida n’A Nosa Terra, describe os rostros de 
abraio dos labregos: que farían eses señoritos 
falando en galego? Cinco anos despois houbo 
conclave irmandiño en Vigo: a terceira asem-
blea celebraríase en abril de 2021 —vén de se 
facer un século— no teatro circo Tamberlick. 
Cantas lembranzas da vida social so as táboas, 
asolagadas pola barbarie 
do urbanismo caníbal!

Haber, había 38 dele-
gados. Pouca militancia 
para un proxecto tan 
ambicioso como era a 
autonomía política. Un 
tema que os demais par-
tidos miraban con distancia cando non con 
desprezo. Quince anos despois, Galiza vota-
ba de maneira unánime polo Estatuto. Non 
é unha verdadeira proeza? De entre os asis-
tentes estaban Cabanillas, Castelao, Otero 

Pedrayo, os Villar Ponte… Na mesa 
presidencial emerxe o rostro de Enrique 

Peinador, dono do Balneario de Mondariz 
e un dos empresarios máis podentes dos ha-
bidos nese tempo. Nos delegados de Vigo 
destaca o raparigo de náutica: Manoel 

Historiador

 Xurxo MARTÍNEZ GONZÁLEZ 
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 Deleite literario 

Filólogo

 David GONZÁLEZ 

iDiego Ameixeiras,i 
iO cervo e a sombrAi 
i- Xerais -i

Levábamos dous anos botando 
de menos e este autor nos andeis 
de novidades, pero xa o temos 
de volta cunha novela psico-
lóxica que percorre os vieiros 
de propostas pasadas do autor, 
situándonos nun mundo escuro 
e inestable onde as adiccións, as 
pantasmas do pasado e as dúbi-
das de Mateo, o protagonista, 
conforman a perspectiva que 
ten do mundo e da humanidade. 
Porén, a imprevisible aparición 
dun vello amor de xuventude e 
o contacto cun grupo de anar-
quistas achegaranlle a Mateo 
unha razón para vivir e unha 
oportunidade de redención. Será 
capaz de deixar a vida que leva e 
circunstancias que o abranguen 
atrás ou acabará someténdose á 
crueldade das lembranzas?

iFrancisco Castro,i 
iO cemiterio de barcosi 
i- Galaxia -i

Amor, amizade e misterio son 
os piares desta novela e tamén 
os temas cos que o autor brilla 
con luz propia. Nesta ocasión a 
historia iníciase como un ino-
cente romance de verán entre 
David, un adolescente obrigado 
a pasar as vacacións na vila na-
tal de seu pai, e Lucía, unha ra-
paza que vén de saír dunha difí-
cil relación sentimental. Xuntos 
descobren un segredo soterra-
do na vila desde hai décadas, 
desencadeando unha serie de 
acontecementos. A violencia, a 
corrupción, a consciencia polí-
tica e a necesidade da verdade 
son algúns dos ingredientes 
desta novela, dirixida a priori ao 
público xuvenil, pero que pode 
atrapar a calquera idade.

iLaurie Colwin,i 
iFelices todo o tempoi 
i- Rinoceronte -i

Rinoceronte recupera para o 
galego esta autora norteame-
ricana cunha fermosa historia 
de amor situada nos anos 70 na 
cidade de Nova York, onde dous 
amigos desde a infancia, Guido 
e Vicent, se namoran respecti-
vamente de de Holly e Misty. 
A través destas catro persona-
lidades, con anécdotas, rupturas 
e reconciliacións, a autora re-
trata un cuarteto formado por 
persoas intelixentes, maduras e 
sensibles que non poden deixar 
de crer na amizade e no amor 
verdadeiro. Unha historia ten-
ra e optimista que reflexiona 
sobre o relativo das desditas e 
problemas diarios e que celebra 
a felicidade e a satisfacción que 
produce ese fermoso sentimen-
to que se chama amor.

Título: O cemiterio de barcos

Autor: Francisco Castro
Editorial: Galaxia
Colección: Costa Oeste
ISBN: 9788491517160
Extensión: 292 páxinas

Título: Felices todo o tempo

Autora: Laurie Colwin
Tradutor: Moisés Barcia
Editorial: Rinoceronte
Colección: Nova
ISBN: 9788417388621
Extensión: 240 páxinas

Título: O cervo e a sombra

Autor: Diego Ameixeiras
Editorial: Xerais
Colección: Narrativa
ISBN: 9788491219996
Extensión: 160 páxinas

#PuroDeleite

http://www.deleite.gal


TEXTO: Alberte MERA FOTOS: PAULA CERMEÑO

Despois de meses de restricións de mobili-
dade, de distancia social e de pasarmos moi-
tas horas na casa, cun teletraballo que en 
moitos casos veu para quedar, a busca de ac-
tividades para poñer o corpo en forma men-
tres se comparte espazo con outras persoas é 
unha tendencia á alza. Claro que para moita 
xente, despois de longas horas de estudo ou 
traballo, o que menos apetece é sufrir cunha 
práctica deportiva longa e solitaria, na que 
non se socializa. Pero quen dixo que o exer-
cicio teña que ser sufrido ou aburrido? Aquí 
contamos con dúas iniciativas no centro da 
cidade que mesturan deporte, diversión e 
socialización. Son deportes dos que non hai 
en calquera ximnasio. Ollo, que enganchan! 

 Brooklyn Fitboxing,  
 unha experiencia wow 
O fitboxing é unha combinación de bo-
xeo con artes marciais a ritmo de música. 
Esta é a actividade exclusiva que Brooklyn 
Fitboxing ofrece na nosa urbe desde 2019. 
As clases comezan cunha parte de quece-
mento e técnica para dar paso a oito rounds 

de golpe ao saco. Entre estes asaltos fanse 
exercicios funcionais para poñer o corpo en 
forma de maneira completa. Ao final chega 
o momento dos estiramentos, que se com-
pleta cunha pequena actividade de volta á 
calma para saír relaxados. «Fuximos de ser 
un ximnasio convencional, ofrecemos unha 
experiencia completa: a experiencia wow», 
sinala Rosalía Puga, directora do centro.

UNHA MENTE SA 
NUN CORPO SAN

O equipo traballa para que todas as persoas 
que acudan a fitboxing fagan exercicio des-
frutando e despexando a mente. O trato é 
personalizado, con pautas e recomendacións 
para todas as persoas que se achegan, e inclúe 
unha entrevista persoal co adestrador. «O 
único que precisas son ganas de pasalo ben», 
di Rosalía , que subliña o doado que é come-
zar co fitboxing para logo «ir avanzando».

 ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

Rúa de Venezuela, 28  i  brooklynfitboxing.com 
vigocentro@brooklynfitboxing.com

 bf_vigocentro
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Ademais este ximnasio conta cun sistema 
de gaming co que ao remate de cada clase o 
usuario recibe a puntuación que obtivo na 
sesión. Isto exprésase nunha porcentaxe 
de enerxía, de sincronización de golpeo ao 
saco e de forza, que xera uns puntos de kar-

ma que logo o estabelecemento converte en 
diñeiro para doar á ONG que cada cliente 
escolla. «Adestrar connosco implica xogar», 
di Puga. De feito, aquí contan cunha «liga 
internacional» na que se organizan campio-
natos. «Competimos co resto de centros do 
mundo. Por mor da pandemia faise online, 
pero esperamos retomar os combates pre-
senciais en 2022», sinala.

 Esenza Pilates,  
 gozar de estar ben 
O centro do que aquí falamos ofrece dúas 
actividades principais: pilates e aeroioga, 
perfectas para relaxar corpo e mente. O 
aeroioga triunfa como a práctica máis di-
vertida, xa que se realiza coa axuda de teas 
penduradas do teito que actúan coma un 
columpio. É unha disciplina que engancha, 
pois é moi doado notar melloras nas postu-
ras ao pouco de iniciarse, cousa que anima a 
atreverse con posicións novas. Isto implica 
que o corpo estea máis solto, gañe forza e 
axuda a descansar e durmir mellor. «As teas 
actúan coma se fosen unha persoa que axu-
dase a acadar e manter posturas», explica 
Rafael, que canda Vanesa leva 10 anos con 
Esenza Pilates.

Despois do confinamento a xente está a dar-
lle máis importancia a estas actividades, ex-
plica García, «pois logo de tanto tempo pa-
rados ou de pasar días estáticos traballando 
na casa, vese necesario estirar o corpo e disi-
par o estrés». En Esenza Pilates ofrécese un 
trato moi próximo, con clases adaptadas ás 

necesidades de cada cliente, sesións privadas 
para a atención individualizada ou grupos 
reducidos para todas as idades no chan, con 
accesorios e máquinas, ademais do aeroioga. 

Gañar elasticidade e ton muscular, corrixir 
e mellorar a postura corporal, a circulación 
sanguínea, a respiración e o benestar é moi 
doado coas actividade de pilates e aeroioga, 
pero ademais tamén imparten sesións de 
quiromasaxe, reflexoterapia e reiki.

Rúa do Doutor Cadaval, 8, 1º
esenzapilates.wordpress.com 
esenzapilatescentrovigo@gmail.com

 esenzapilatesaeroyoga

 UNHA MENTE SA NUN CORPO SAN 

https://esenzapilates.wordpress.com/
mailto:esenzapilatescentrovigo%40gmail.com?subject=
https://www.instagram.com/esenzapilatesaeroyoga/


 aquí MÓVESE... 

Estudando educación social, Lucía 

Fernández decatouse de que moi pouca 
xente coñecía de verdade a profesión para a 
que se estaba a formar. Botaba en falta refe-
rentes e estaba cansa de ter que explicar en 
que consistía o oficio, ás veces esvaído entre 
outras disciplinas como a psicoloxía, a peda-
goxía e o traballo social, pero con funcións 
claras para quen a exerce. A educación social 
é un proceso ocio-educativo que acompaña 
ás persoas para mellorar a propia realidade. 
Un proceso en que as educadoras, cargadas 
de empatía, sitúan as persoas no centro, sen 
esquecer o valor colectivo das accións.

Lucía traballa como educadora social, pero 
tamén como dinamizadora desta profe-
sión. Na web que administra, icreandoi 
iEducación Sociali (creandoeducacion-
social.com), comparte información sobre 

O PUNTO 
DE ENCONTRO 
DA EDUCACIÓN 
SOCIAL

emprendemento, entrevistas a compañei-
ras, consellos para compartir con usuarias 
e mesmo experiencias persoais, pois un 
dos seus mellores ganchos é a proximida-
de con que transmite os coñecementos. 
Proximidade que tamén é moi valorada na 
conta de Instagram homóloga (@creando.
educacionsocial), que conta con máis de 
12.000 seguidoras que, como Lucía, busca-
ban un referente na profesión. Esta comuni-
dade dixital é hoxe en día o principal medio 
de Fernández para promover os cursos on-
line que organiza: Como facer un proxecto 
educativo individualizado, Intervención con 
colectivos vulnerables, Novas masculinida-
des ou Terapia con animais. Coincidindo 
con que o Día Internacional da Educación 
Social celébrase desde 2004 o 2 de outubro, 
Lucía, coa axuda do programa Iniciativa 
Xove, emprendeu en setembro un periplo 
por seis cidades galegas co obxectivo de te-
cer redes coas súas compañeiras de oficio e 
ofrecer obradoiros de autocoñecemento e 
autocoidado profesional.

Se ademais de aprender se quere facer gala 
desta profesión, en Creando Educación 
Social hai unha pequena tenda na que ad-
quirir cadernos, cuncas, insignias e outros 
produtos con lemas para abandeirar a edu-
cación social.

Teléfono:

613 00 44 28

Web:

creandoeducacionsocial.com

 creando.educacionsocial
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Educadora infantil
 LOURDES TOMÉ 

Convivir con mascotas pode ser unha fonte 
de coñecemento e experiencias para os pe-
querrechos. Non só lles permite ter contacto 
cun anaco da natureza, do mundo animal, se-
nón que ter un compañeiro de xogos preto, de 
dúas ou catro patas, suporá un estímulo para 
a curiosidade e a imaxinación, mesmo para o 
desenvolvemento de habilidades tales como 
a comunicación non verbal que van aprender 
a establecer con eles. Pero esta decisión non 
debe ser tomada á lixeira, senón que ten que 
ser consciente e sopesada tendo en conta 
que estramos a tratar cunha vida e os gas-
tos económicos que supón, como poden ser 
as visitas á clínica e que os nenos e nenas 
moitas veces vanse resistir a participar nas 
tarefas de coidado sendo responsabilidade 
tamén dos adultos asumilas e alentar para 
que os nosos fillos as cumpran.

Unha boa idea pode ser pactar o cometido 
de cada un previamente. Os cativos poden 
encargarse de tarefas sinxelas relacionadas 

AmizAde 
incondicionAl

co coidado dos animais de compañía, como 
poden ser cepillalos, limpar o lugar onde dor-
men, cambiarlles a auga, botarlles a comida, 
acompañar nas visitas ao veterinario… Deste 
xeito aprenden o que significa coidar, adqui-
rir responsabilidades e séntense parte im-
portante dentro do núcleo familiar. Debemos 
ter en conta que os cativos menores de 3 
anos non distinguen moi ben un animal dun 
xoguete, entón é máis difícil que colaboren 
cos labores encomendados. 

Educar desde a infancia no respecto tamén 
se pode conseguir a través dunha mascota. É 
unha forma máis de investimento na socieda-
de futura. Lembra que os animais non xulgan, 
non cuestionan e non critican. E ofrecen unha 
amizade incondicional.

«Se soubese que o mundo acaba mañá, eu aínda hoxe plantaría unha árbore».

Martin Luther King Jr.
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Data e hora: mércores 6, xoves 7 e venres 8 ás 18:45; sábado 9 ás 16:30 e ás 
19:30 e domingo 10 ás 12:00 e ás 16:30 // Lugar: Teatro Afundación // Prezo: des-
de 20,00 € // Idade recomendada: a partir dos 2 anos.

Cinco visións do humor, cinco miradas ao absurdo, cinco 
clowns que converten a poesía en risos. Gensi e Isa Belui 
son os pallasos de cara branca que exercen como mestres 
de cerimonias tratando de ordenar as loucuras do resto de 
artistas, entre os que encontramos un director de orquestra 
funámbulo, un inventor musical moi fedello e un pallaso que 
salta o guión por pracer. Todos estes personaxes son os en-
cargados de levar á audiencia a un mundo onde o xesto torna 
en sorriso e o sorriso en sonora gargallada. Un espectáculo 
que vén para nos lembrar o necesario que é rir, gritar, aplau-
dir e compartir momentos inesquecibles con seres queridos.

CLOWNS

Despois de Os ratos da casa 
e Ratos de viaxe, as novas 
andanzas destes roedo-
res transcorren na escola, 
onde se divirten, aprenden 
e fan algunhas falcatruadas. 
Presentación e contacon-
tos a cargo de Xosé Manuel 
González «Oli».

Data e hora: venres 8, ás 18:00 // 
Lugar: Libros para Soñar // Prezo: gra-
tis; inscrición previa no enderezo elec-
trónico lps@kalandraka.com // Idade 
recomendada: a partir dos 3 anos.

RATOS NA ESCOLA

Na axenda de amovida.gal podes consultar estes e outros eventos para pequerrechos en Vigo .

Data e hora: todos os mércores, das 16:30 ás 19:00 // Lugar: Espacio Foresta 
// Prezo: 50,00 € (cota mensual), con desconto para irmáns; inscrición previa no 
enderezo electrónico espacioforesta@gmail.com // Idade recomendada: dos 4 
aos 12 anos.

Dúas horas e media de duración para unha actividade sema-
nal en que a rapazada pode poñer en manifesto a liberdade, 
xogando, explorando e convivindo na natureza, aprendendo 
dela e creando unha tribo canda os compañeiros, tecendo 
vencellos que conforman un círculo de confianza nun am-
biente colaborativo e respectuoso; ademais, a actividade 
préstase para aprender a convivir coa natureza, sacándolle 
partido sen deixar de coidala e respectala. As tardes na tribo 
adquiren infinidade de formas: actividades de reutilización 
e reciclaxe, construción de cabanas no bosque, elaboración 
de remedios naturais con plantas silvestres, estanques, ex-
periencias sensoriais, experimentos, exploración, expresión 
con elementos naturais, recoñecemento de especies, refu-
xios da fauna, traballo con madeira, traballo na horta, xogos 
espontáneos… e aínda máis!

A TRIBO FORESTA

35OUt 2021 i

http://espacioforesta.com/
https://entradas.ataquilla.com/ventaentradas/es/varios/teatro-afundacion-vigo/12433--clowns.html


ERNESTO E OUTROS 
ELEFANTES

As libreiras Sandra Senra 
e Carmela Sieiro achegan a 
historia do elefante Ernesto, 
que precisa axuda para vol-
ver para volver coa manda, 
nunha aventura que nos dará 
a coñecer outros elefantes.A

Data e hora: venres 15, ás 18:00 // 
Lugar: Libros para Soñar // Prezo: gra-
tis; inscrición previa no enderezo elec-
trónico lps@kalandraka.com // Idade 
recomendada: a partir dos 3 anos.

Data e hora: domingo 17, ás 18:00 // Lugar: Sala Ártika // Prezo: desde 8,00 € // 
Idade recomendada: a partir dos 3 anos // Duración: 40 minutos. 

Data e hora: xoves 21 ás 18:00 // Lugar: Biblioteca Juan Compañel // Prezo: gratis; 
inscrición previa no teléfono 886 12 04 45 // Idade recomendada: dos 0 aos 3 
anos // Duración: 30 minutos.

Data e hora: domingo 31, ás 12:30 e ás 18:00 // Lugar: Auditorio do Concello // 
Prezo: 5,00 € // Idade recomendada: a partir dos 5 anos // Duración: 60 minutos.

A sala Ártika acolle unha nova edición do festival de monicre-
ques entre o sábado 9 e o domingo 17, nove días con con com-
pañías procedentes de países como a Arxentina, o Perú ou o 
Salvador. A obra Dientes de leche, dea compañía Títirifue y 
Titiritainas (Ecuador) conta a historia en que unha noite clara 
é atravesada por un estraño artefacto voador no barrio de 
San Goloteo; ao volante do obxecto voante vai nada menos 
que o rato Pérez, coa de apañar os dentes de leite que a ra-
pazada deixa debaixo das almofadas, co fin de os converter 
en estrelas. Pero dous gatos caprichosos, Chester e Bigotes, 
ándanlle ao rabo para riparlle o tesouro ao ratiño para muda-
lo por cousas banais coas que os michos soñan.

Xan é un mariñeiro retirado que percorreu o mundo e agora 
vive nunha montaña, que desfruta coas visitas de Uxía, a neta 
que vive na cidade e que adora visitalo, pois con el aprende 
unha chea cousas. Un día van dar unha volta en barca, aca-
ban no corpo dunha balea; a estadía no corpo do gran mamí-
fero mariño sérvelles para dar pé a novas historias-

Marinetti é unha avogada tan implacable como amargada que 
puxo denuncias a todo canto hai. A vida múdalle o día en que 
Omar, un neno refuxiado, cae dunha póla dunha nogueira. Isto 
transforma a vida da letrada por completo e, para que o neno 
poida quedar con ela, di que é unha noz porque, segundo unha 
antiga lei, corresponderalle calquera froito que caia no xar-
dín da súa propiedade. Entrementres, Omar lembra como tivo 
que fuxir dun país en guerra, agardando por unha oportuni-
dade na vida.

O enxeñoso fidalgo don 
Quixote da Mancha de Miguel 
de Cervantes inspira un es-
pectáculo para achegar os 
clásicos a toda a familia con 
moito humor e poucas pala-
bras.

Data e hora: domingo 10, ás 12:30 e ás 
18:00 // Lugar: Auditorio do Concello 
// Prezo: 5,00 € // Idade recomenda-
da: a partir dos 4 anos // Duración: 50 
minutos.

QUIXOTE XXVI FESTIVAL DE GALICREQUES: 
DIENTES DE LECHE

HISTORIAS NO MAR

SOY UNA NUEZ

F
o
t
o
s
:
 
D

a
v
i
d

 
D

e
l
 
V

a
l

36OUt 2021 i

https://www.artikavigo.com/xxvi-galicreques-dientes-de-leche_ev3758.html
https://bibliotecas.xunta.gal/vigo/gl/actualidade/axenda/historias-no-mar
https://www.giglon.com/gl/todos?idEvent=soy-una-nuez-vigocultura-2021
https://www.giglon.com/gl/todos?idEvent=quixote-vigocultura-2021


Se hai un lugar colorido e abraiante para a ra-
pazada nesta cidade da oliveira que ás veces 
tende ao agrisado é iLIBROS PARA SOÑAR,i 
na zona vella. Estou certa de que o principiño 
de Antoine de Saint-Exupéry pasa algunha 
que outra noite agochado aquí, navegando 
este océano de ilustracións e verbas cheas 
de emocións, aventuras, ideais e sentimentos. 
Aquí cultívanse mentes con criterio literario. 
As traballadoras Sandra e Carmela poñen 
moito coidado en que entre os andeis só se 
sitúen aquelas obras á altura da infancia.

Por suposto que a maxia deste espazo vai 
moito máis alá. Naceu hai 20 anos como punto 
de contacto da editorial Kalandraka e, alén de 
ser un dos maiores fondos editoriais de libro 

ilustrado do país, a programación de activi-
dades que ofrece constitúe unha oda ao en-
tretemento e á imaxinación, un canto á esen-
cia da crianza e unha declaración de amor 
por eses cerebriños en desenvolvemento que 
devecen pola cor, os contos e as aventuras.

Non hai ledicia máis grande que a volta da 
programación neste mes de outono, que 
goza por segundo ano consecutivo dunha 
partida orzamentaria da Xunta de Galicia. 
Actividades para bebés ata os 3 anos, con-
tacontos, exposicións, sinaturas, obradoi-
ros…  O coronavirus reduciu o aforo, así que 
cómpre prestar moita atención aos anuncios 
nas redes sociais, porque as prazas para 
asistir sempre se esgotan a fume de carozo.

Literatura 
oníricA

Triunfo, 1  i  986 43 37 68  i  lps@kalandraka.com 
librosparasonhar.wordpress.com 

 librosparasonar_lps

698 90 08 87  i  granjaelhorreo.com 
 el.horreo

Ao longo da nosa existencia, os seres hu-
manos vivimos vencellados aos animais: son 
fonte de sustento, de calor, de compaña, de 
coñecemento e de simbiose. Porén, hai unha 
característica no xeito en que a maior par-
te de nós vivimos que retumba co anterior: 
vemos os animais, principalmente, como pro-
dutos envasados. Así estamos perdendo o 
contacto estreito coa fauna, cheo de riqueza 
cognitiva e emocional. 

Non todo está perdido para as crianzas das 
cidades. iEL HÓRREO,i a granxa-escola de 
Antón, veu ao mundo o pasado mes de maio 
partindo da certeza que o emprendedor tiña 
sobre a importancia de espazos comparti-
dos coa fauna. No entanto, a que máis sabe 

Granxeiro último 
modelo

de sensibilidade e de emocións é a Lucera, 
a burra da granxa, que é un bálsamo de paz 
e amor para quen queira compartir o mundo 
con ela. Nesta leira de máis de 7.000 m2 con-
viven libremente avestruces, emús, gansos, 
ovellas, patos e pavos reais.

A granxa está sempre aberta para visitas e 
para escolas, e ten unha programación moi 
variada con obradoiros de cosmética natural, 
sábados en familia e xincanas, así como acti-
vidades temáticas en datas sinaladas, como 
pode ser o remate deste mes co Samaín.
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 as outras luces 

Reino 
da Extinción, 
Amorodio Teatro

por Javier Castiñeira, Carmen Facorro, 

Alba Nogueira e Raquel Velasco —alum-

ni da Escola Superior de Arte Dramática de 
Galicia (ESADg)— busca poñer sobre as tá-
boas as inquedanzas sociais da súa xeración 
a través dunha comedia sobre a identidade 
galega que, en palabras do grupo, «aborda 
a problemática da perda do noso patrimo-
nio inmaterial para reactivar a conciencia 
dun público que vai dos 14 aos 3.500 anos». 
Completan o equipo artístico neste prome-
tedor debut escénico os nomes de Laura 

Porto na dirección e na dramaturxia, e Bea 

de Vega e mais Dani Rodríguez na es-
cenografía. Para saber como foi, como é e 
como podería chegar a ser Galicia, cómpre 
achegarse ao Auditorio Municipal de Vigo 
para adentrarse nesta viaxe millennial pola 
nosa historia da man dunha nova compañía.

#culturasegura #nonnoscanceles

Escritor

 Ernesto IS 

Data e hora: venres 1 e sábado 2, ás 20:00 h.
Lugar: Auditorio do Concello.
Entrada: 8,00 €

Segundo o Instituto Galego de Estatística, 
máis de 1.000 aldeas desapareceron en 
Galicia no pasado século e outras 8.000 están 
a piques de facelo nos vindeiros anos. Como 
cambiou a nosa terra desde a Prehistoria 
ata hoxe? Que significa ser galega ou gale-
go en 2021? Estas, e outras cuestións, sér-
venlle á compañía Amorodio Teatro para 
crear o seu primeiro espectáculo: Reino da 

Extinción. A compañía emerxente formada 
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 TENDENCIAS 

COSMÉTICA 
DIVINA

Correctora literaria 

e redactora de contidos

 ESTELA GÓMEZ 

A historia de iKóoch Green Cosmeticsi 
vén dunha tradición familiar. Lissette 

Anziani, chilena afincada en Galicia, adoi-
taba ver á nai fabricando xabón artesanal 
para a familia. Ese recordo xeracional colleu 
forma en 2015, ano no que esta química de 
profesión decidiu, desde Tui, fundar unha 
marca de cosmética vegana que ofrece pro-
dutos saudables o corpo e o medio ambiente.

Kóoch Green Cosmetics promete revolu-
cionar a rutina do coidado da pel a través de 
ingredientes naturais, procurando que todo 
o circuíto sexa sostible, coidando cada deta-
lle, utilizando embalaxes reciclables, produ-
tos reciclados e naturais, como a protección 
de recheo de millo que se disolve en auga 
dentro para as devanditas embalaxes. Unha 

aposta segura para quen que non queira re-
nunciar á mellor cosmética pero que, ase-
made, queira ser consciente co planeta en 
que vivimos. A sostibilidade e o respecto 
polos animais son innegociables nos proce-
sos de produción e distribución desta marca.

Kóoch é o nome dunha deidade patagónica, 
un creador de todas as cousas para o pobo te-
huelche. Nesa Terra de Fogo habitaba o pobo 
selk'nam que, durante os ritos de iniciación, 
debuxaba sobre os corpos certos elementos 
artísticos que poden verse nos deseños da 
marca. De entre os produtos destacados de 
Kóoch Green Cosmetics atopamos as ampo-
las Natural Booster, xampús para os cabelos 
máis delicados, unha liña completa de hidra-
tación facial e diferentes soros que nos man-
teñen a pel saudable en cada estación. Antes 
de que acabe o ano a marca presentará tres 
novos produtos que están pensados para as 
peles máis reactivas e delicadas, formulados 
con ingredientes moi senlleiros.

Sexa cal for o tipo de pel e as necesidades de 
cadaquén, hai un produto ideal nesta gama de 
produtos responsables. Se ti tamén te queres 
unir á revolución da cosmética vegana, pó-
delo facer sen saír da casa. Convidámoste a 
que visites a web koochgreencosmetics.com 
e escollas a unha nova rutina facial ou corpo-
ral. Protexe a pel protexendo o planeta con 
Kóoch Green Cosmetics.
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 as túas movidas 

Participa! Envía a túa obra (fotografía, ilustración, poema, relato, viñeta etc.) a revista@amovida.gal

Consulta as bases en amovida.gal/as-tuas-movidas

O FARO E A FURNA

iGuille Mariñoi
ollarpolafiestra.blogspot.com
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